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Vážení spoluobčané,
konečně jsme se všichni dočkali jara a vy našeho občasníku.
Konec zimy znamená konec lenošení, ale ne všichni seděli doma za pecí. Někteří využili
bohaté sněhové nadílky k provozování zimních sportů, někteří trávili nedělní večery
pod vedením zkušených lektorů společenského tance, někteří jsme zase ztloustli…
Zdá se, že jsme každý zvládl něco a už se můžeme těšit na kouzlo dlouhého dne a teplých
večerů.
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Uživatelům internetu
Všem, kteří mají přístup k internetu, nabízíme možnost zasílání aktuálních informací z dění
obce a obecního zastupitelstva přímo na jejich e-mailovou adresu. Zároveň budeme touto
cestou případným zájemcům rozesílat občasník ČERNAVAN v elektronické podobě.
V případě, že byste měli o tuto bezplatnou službu zájem, stačí napsat na e-mailovou adresu
obce krátkou zprávu, ve které uvedete o které informace máte zájem. E-mailová adresa obce
je cernava@volny.cz a webové stránky obce jsou http://www.oucernava.cz
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Společenská kronika
Oslavenci
Od začátku roku 2010 oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané František
Šťastný, Danuška Sýkorová, Božena Luprichová, Libuše Veselá, František Pomije, Erika
Bauerová a Jaroslav Zázvorka. Dodatečně přejeme všem pevné zdraví a veselou mysl.

Gratulace
Blahopřejeme manželům Částkovým k narození dcery Emy a Jitce Rozkotové k narození
dcery Barbory. Všem přejeme hodně štěstí.

Smutná kronika
Dne 5. 3. 2010 zemřel ve věku 46 let pan Petr Štróbl. Čest jeho památce.

Informace z obce
Volby
Ve dnech 28. a 29.5.2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Místem konání voleb bude jako obvykle OÚ v Černavě. V pátek 28.5. budou volební
místnosti otevřené od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 29.5.2010 od 8:00 do 14:00 hodin.

Rozpočtované akce
Oprava střechy KD
Oprava schodů do pohostinství v Rájci
Oprava komunikací
Oprava fotbalového hřiště
Výsadba zeleně – bariéry – podél cesty k autobusové zastávce v Rájci
Krajský úřad Karlovarského kraje vypsal dotace v rámci Programu obnovy venkova, který
jsme vypracovali a podali jsme žádost o příspěvek na prioritní akci tohoto roku – opravu
střechy KD. V loňském roce jsme rovněž za přispění KÚ Karlovarského kraje realizovali
zateplení budovy OÚ a připravili propagační materiály obce.
Podobně jsme zažádali o vypsanou dotaci z Evropských fondů na obnovu historického
bohatství venkova – rekonstrukce stodoly v Rájci. Přestože jsme stavbu realizovali, uhradili,
udrželi vyrovnaný rozpočet, dotace nám přiznána nebyla. S půlročním zpožděním nám bylo
doporučeno využívat k podobným žádostem odborné firmy. Nejsme zdaleka jediná obec,
která takhle dopadla, proto se příslušná ministerstva zabývají zjednodušením postupu a hlavně
přístupu k evropským dotacím. Do té doby se soustředíme výhradně na dotace vypsané
„Karlovarským krajem“, které jsme zatím obdrželi každý rok.
Loni se nám podařilo zajistit vydání historického majetku (25 ha lesa) a navýšit tím majetek
obce o více než 8 000 000 korun. V jednání je dalších 14 ha.
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Právě zajišťujeme
Aktualizace smlouvy na nový územní plán obce
Bezúplatný převod pozemků od PF ČR na základě Změny č.1 územního plánu
do majetku obce
Vyhledávání informací o vlastnictví budovy školy v Černavě – zájem obce získat ji
od KÚ Karlovarského kraje

CZECH POINT
Díky dotacím od Krajského úřadu Karlovarského kraje naše obec mohla
zřídit pracoviště Czech POINT. Občané naší obce a okolí tak mohou
na našem obecním úřadě zajistit výpisy z hned několika rejstříků, jako
jsou živnostenský, obchodní, trestní rejstřík, registr řidičů nebo katastr nemovitostí.
Nemusíme tak již na jednotlivé úřady, ale vše pořídíme doma. Vedlejším produktem bylo
vybavení obecního úřadu moderní výpočetní technikou, barevnou tiskárnou s kopírkou
a vysokorychlostní přípojkou internetu. Cena výpisu pořízeného přes službu Czech POINT
se pohybuje v rozmezí od 50,- Kč do 100,- Kč za jednu stranu.

Poplatky
Dovolujeme si některým občanům připomenout úhradu poplatků za psy, odvoz komunálního
odpadu a užívání ČOV. Větší obnos je možné platit pololetně. Splatnost poplatků na rok 2010
byla do 31.3.2010. Pro upřesnění uvádíme výši ročních poplatků:
Komunální odpad – 500,- Kč za osobu nebo chatu
Poplatek za psy – 60,- Kč za psa, důchodci pouze 50,- Kč
Čistírna odpadních vod – 1000,- Kč za přípojku + 250,- Kč za osobu v domě

Volné pobíhání psů
Znovu se objevují stížnosti na tento nešvar, který se může stát obzvláště pro malé děti či staré
osoby nebezpečným. Zajistěte si proto své mazlíčky, aby nikoho nemohli ohrozit. Děkujeme.

Oznámení
Chystáme se v prostorách historické stodoly
v Rájci instalovat exponáty související
s životem a prací lidí v našich obcích,
případně v našem kraji. Někteří občané už
projevili zájem umístit zde své předměty,
proto zveme je i další zájemce, kteří mají
doma vhodné exponáty a chtějí je zde
vystavit, aby
se dostavili ve středu
28.4.2010 nebo v neděli 9.5.2010, a to vždy
od 17:00 do 19:00 hodin do stodoly v Rájci,
kde budou předměty sepsány a bude
rozhodnuto o způsobu a místě jejich
vystavení. Děkujeme.
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Kultura, sport a společenské dění v obci
Valentýnská zábava
13. února se konala tradiční Valentýnská zábava, která zahájila společenskou sezónu.

Taneční a ples v Rájci
Od ledna probíhala v sále místního kulturního domu první organizovaná výuka
společenského tance pro odváž né začátečníky bez rozdílu
věku pod vedením
Zuzky
Šťastné (viz foto vpravo dole)
a
jejího kamaráda Míry
Štosse s partnerkou Sašou
Renkovou.
Vyvrcholením jejich nadlidského snažení byla účast
plese
na 1. Společenském
Pod kaštany, který slovem
uváděl
Petr
Steinmüller
a Zuzka
Šťastná,
přišlo
a dokonce
i
tančilo(!)
nevídané množství nezvykle
krásně společensky oděných
gentlemanů a dam.
Ples byl zahájen úchvatnou polonézou v podání frekventantů tanečních, kteří
v průběhu večera předvedli ještě tři další ukázky z toho, co se naučili, a to walz,
chacha a řecký tanec. K tanci a poslechu hrála skupina Ještěřice, která roztančila
a rozezpívala celý sál. Bohatá tombola a dražba o půlnoci korunovaly tuto velmi
zdařilou
společenskou
akci.
Příjemným zpestřením bylo
vyvolání sóla pro narozeninového oslavence pana
Františka Pomije seniora (viz
foto vlevo).
Vzhledem
k velikému
zájmu
o
pokračování
kurzů
tanečních
bylo
přislíbeno
pokračování,
které by mělo začít
na podzim letošního roku.
O konkrétním termínu vás
budeme informovat.
Obrovský
dík
patří
organizátorům – skupině
nadšenců „Odbory naruby“
a hostinským v Rájci. Těšíme
se na další pokračování.
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Maškarní pro děti a dospělé

Chyboval, kdo nepřišel!
V sobotu
3.
dubna
se
v rájeckém Kulturním domě
konal ve velikonočním duchu
Maškarní
rej
pro
děti
i dospělé.
Pro
děti
byl
připraven bohatý program
s tombolou, soutěžemi a bylo
pro
ně
připraveno
i vystoupení
amatérského
divadla (RájČe), které se
skládá z místních obyvatel.
Hrála se pohádka O veliké
řepě. Letos jsme měli velkou
zodpovědnost
při
volení
nejhezčí
masky,
neboť
všechny byly velice zdařilé.
Nejmenší
účastnicí
byla
dvouměsíční Barunka, která
si vysloužila první cenu za růžového králíčka. Vstupenky dospělého doprovodu dětí
byly slosovatelné. Tři vylosované vstupenky, naší myškou z pohádky O veliké řepě,
vyhrály hodinový pobyt v Solné jeskyni v Nejdku, a to pro jedno dítě v doprovodu
jedné dospělé osoby.
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O muziku se letos postarala skupina Fryzúr, která to i na večerním reji pořádně
roztancovala.
Večer se naši herci příjemně uvolnili
a pohádku O veliké řepě sehráli tak
trochu naruby i pro dospělé.
Nechyběly soutěže ani tombola
a po dlouhé době jsme připojili
i dražbu. Věcné ceny do dražby
vyrobila Markéta Míšková a Karel
Rozkot s Mílou Pomijem. Tímto
bych započala děkování, a to:
Rudolfu Pokornému, který vydražil
pomlázku dlouhou 2 m 20 cm
za 1000,- Kč, Honzovi Průšovi
za vydražení velikonočního perníku
za 300,Kč,
Robertu
Fedákovi
za skvělý
komentátorský
počin
při dražbě, všem, kteří finančně
podpořili tuto akci svojí účastí, hercům
za
výkon,
Lukášovi
Kinkalovi
za námět k večerní pohádce, Květě
Rozkotové za pomoc s přípravou
masek, fotografům za krásné fotky
a kapele Fryzúr za báječnou muziku.
letošního
Velikonočního
Sponzoři
maškarního reje byli: SOLNÁ JESKYNĚ
Nejdek – Holzknechtovi, PAPE –
papírnictví Pelikán Karlovy Vary,
KOSMETIKA – Hana Šajdová Nejdek, POTRAVINY – Pelikán Nejdek, DROGERIE
Nejdek – pan Macek, ROBERT FEDÁK – Instalatérské práce Nejdek, POHOSTINSTVÍ
POD KAŠTANY Rájec – Petra
Pelesná.
Na závěr bych jen chtěla dodat,
že tuto akci pořádalo Občanské
sdružení pro Radost.

Šárka Merhautová
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Zveme vás na plánované akce
Na příští období jsou připravovány následující akce:
30.4.2010 Čarodějnice
29.5.2010 Kácení máje
Červen – Dětský den
Bližší informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny na plakátech nebo na oficiálních
webových stránkách Obce černava, které naleznete na internetové adrese
http://www.oucernava.cz
Rovněž uvítáme Vaše názory a připomínky k obsahu občasníku ČERNAVAN. Své náměty,
podněty a připomínky můžete zaslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu
cernava@volny.cz nebo ji v písemné formě vhodit do schránky na Obecním úřadě. Věřte,
že nám není lhostejné to, co Vás zajímá a pokud je to v našich silách, rádi Vám touto cestou
potřebné informace přineseme.

V Černavě a v dubnu 2010

Vaši zastupitelé
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